
•

'ir[i>LANTÃRJ
PLANTAR SIDERÚRGICA S/A

Av. RaJa Gabaglla. 13BO
Belo Horizonte. MG
CEP:30441-194
Tel.: +55 (31) 329l1-4000
Fax: +55 (31) 32Sll-4555

MG 15
Rodovla Mil 308 - Km 72
ltacamblra - MG
eEP: 39594-000"
Tel.: +55 (38) 21(11-3150
Fax: +55 (36) 211)1-3155

USINA
RodG'Jia BR 040 - km 465
sete Lagoas - MG
eEP: 35701-970
181: .~~ (31) 3779.4200
F~ (31)an9-4201
;

síder@planlar.com,br
www.plantar.com.br

EXCELENTíSSIMO(A) SENHOR(A) SUPERINTENDENTE DA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MEIO AMBI~NTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NORTE DE MINAS -

SUPRAM NM,

SUPRAM NORTl: DE MINAS
Protocolo n' Rd02 04 0"5 I:<0, L
Recebido em ó),'<e(O~vo.lLViSh~"'t~

,

Ref.: Auto de Infração n.' 48652/2015

Processo Administrativo n' 13604/2008/00112009

PLANTAR SIDERÚRGICA S.A., com sede na Rodovia BR
I

040, KM 465, Município de Sete Lagoas/MG, Inscrita no CNPJ Isob o n'

20.388.757/0001-01, devídamente representada; vem apresentar RECURSO

contra decisão proferida nos autos em referência que julgou tbtalmente

improcedente as teses apresentadas na defesa prévia, com base n~s razões

de fato e de Direito a seguir expostas: . I
. I

r - TEMPESTIVIDADE

A recorrente foi notificada da decisão que julgou

improcedente sua defesa no dia 09/01/2016. O artigo 43dJ Decreto
I

44.844/2008 prevê prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação da

decisão para apresentação de recurso, o que torna in'dJvidosa a

tempestividadeda presente defesa.

http://www.plantar.com.br


•
•

11- BREVE RELATO DOS FATOS

Dia 27 de abril de 2015 a defendente foi surpreendida ao
,

receber o Auto de Infração n' 48652/2015, aplicando-lhe a penalidade de

advertência sob pena de conversão em multa por descumprim~nto de
I

condicionante.

Conforme resta consignado no Auto de lnfrapão, a
Recorrente foi autuada por:

"Descumprir a condicionante nO 07 da Ucença Prévia e
I

Licença de Instalação concomitante LP + LI n' 241/2011

NM concedida ao empreendimento no dia 17/03/20~1."

A mencionada autuação teve por fundamento o Art. 83 do

Decreto 44.844/08, Anexo I, atribuindo à empresa a pratica da i~fração

correspondente a descumprir condicionantes aprovadas na 'iceniça de
operação, ou cumpri-Ias fora do prazo fixado, imputando-lhe sanção de

advertência, com prazo de 90 (noventa) dias para atender à condicionante,

sob pena de conversão em multa simples no valor de R$ 2.913,05 (dbiS mil

novecentos e treze reais e cinco centavos). !

Porém, inconformada com a advertência que Je foi

indevidamente imposta, a empresa autuada apresentou Defesa
Administrativa, nos termos do art. 33 do Decreto n' 44.844, de 25/0ebo08,

alegando em sintese que: a) é impossivel a autuação por descumprimehto de

condicionante visto que o empreendimento não foi implantadb; b)

desnecessário a apresent~ção do PTRF pois inexistente intenJo de,
intervenção em Área de Preservação Permanente; c) a área de preserVação

permanente já se encontra em avançada recuperação;
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A defesa apresentada foi julgada improcedente, sendo que a

decisão foi proferida sem enfrentar as teses ali colocadas, razão dela qual

merece reforma.

IV- DAS RAZÕES DE REFORMA
,

Inicialmente, cumpre esclarecer que a decisão recorlida não

enfrenta as teses apresentada pela Recorrente em defesa prévia, analisando
I

apenas superficialmente cada uma delas, devendo a decisão ser reformada

conforma ficará abaixo demonstrado: I

IV.1 Do descumprimento das condicionant~s por

ausência de implementação das atividades do empreendimento.

o Auto de Infração n' 48652/2015 teve como emba~amento

legal o artigo 83, Anexo I, Código 103 do Decreto n' 44.844/08, que, é
,

"Descumprir condicionantes aprovadas nas Licenças Prévia e de Instalação,

relativas às essas fases, ou cumpri-Ias fora do prazo fixado, Ise não

constatada a existência de poluição ou degradação ambientar

o parecer técnico 022/2016 bem como o parecer ,jurídico

318/2016 insistem na tese de que seria obrigação do proprietário do imóvel a

recuperação da área de preservação permanente, independentem~nte da
I

implantação das atividades, devendo ser mantida a autuação por

descumprimento da condicionante. I

Ocorre que tal argumento não merece prosperar, vistb que a

recuperação da área de preservação permanente foi COlocadal como

condicionante à implantação das atividades, conforme pode ser J1isto na

própria licença.

Condicionante, segundo definição, é estabelecer condição

para a realização ou cumprimento de algo. Ou seja, no c~so de

condicionantes ambientais, àquele que deseja exer r o direito co~tido na

licença, tem o dever de cumprir certas obrigações.
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I

Entretanto, por ser uma condição ao exercício do direito, o
!

dever de cumprir as condicionantes está, logicamente, condici6nado à
I

implantação do empreendimento, o que é uma faculdade do licenciado.

A Recorrente entende que o cumprimento das
!

condicionantes existentes na LP + LI n' 241/2011 NM estão diretamente
I

vinculadas à implementação do empreendimento, o que não ocorreu devido a,

inviabilidade econômica, fato que foi comunicado à esta Superintend~ncia em
janeiro de 2013, quando do pedido de prorrogação da licença.

,

I
Em Processo Administrativo semelhante, n°,

13642/2008/001/2009, referente às Fazendas Curiacà I, Curiacà 11e'Sombra

da Pedra, também de propriedade da Recorrente, foi solicitado;à essa
,

Superintendência a suspensão da licença e de suas condicionant~s, onde

teve como resposta deste órgão que o cumprimento das condicionantes
,

estavam suspensos até a implantação do empreendimento (Oficio SUPRAM
I,
;
I
I

Ora, baseado no entendimento dessa Superintehdência,

expresso no Oficio SUPRAM NM N' 43/2011, a Recorrente deixou d~ cumprir

as condicionantes, pois optou por não implantar o empreendimento. I

I
I

Entende-se que ao conceder uma Licença Prévia, I Licença

de Instalação e uma Licença de Operação, o órgão ambiental fapulta ao

licenciado o direito de implantar ou não o empreendimento, desde que,

cumpra determinadas condicionantes. i

I
!,

Ao optar por não implantar o empreendimento, a R~corrente

fica, consequentemente, desobrigada de cumprir as condicionantes, tisto que

implantar o

econômica.

,

Após análise das condicionantes o licenciado pode 9ptar por

empreendimento, ou não, dependendo de sua vi~bilidade
I,
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ao conseguir a licença, tornLse um
I
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implantar ou não o empreendimento,

direito da Recorrente, não um dever.

Logo, torna-se um equívoco, data venia, a decilão que

manteve a autuação por descumprimento de condicionantes elenc~das em

uma licença em que se optou por não implantar o empreendimento,

faculdade que lhe era inerente.

Assim, resta patente a dispensabilidade do cumprim;entodas
condicionantes previstas na LP + LI n' 241/2011 NM, tendo em vi~ta a não

implementação das atividades no empreendimento.

Razão pela qual merece ser reformada da r. decisão que

julgou improcedente a defesa apresentada pela Recorrente.

IV.2 Da desnecessidade de apresentação de Projeto

Técnico de Reconstituição da Flora - PTRF

Por outro turno, a alegação do órgão fiscalizador Cfe que a

condicionante deveria ser cumprida independentemente da jmpla~taçãO do

empreendimento por imposição legal, citando, para tanto, a DJliberação
I

Normativa CaPAM n' 76/2004, também merece reforma, senão vej~mos.

O parecer técnico 022/2016 bem como o pareJr jurídico

318/2016 insistem na tese de que seria obrigação do proprietário dd imóvel a

recuperação da área de preservação permanente, independentemente da

implantação das atividades, devendo ser mantida a autu~çãO por

descumprimento da condicionante. I
r

I
Ocorre que tal argumento não merece prosperar, visto que a

recuperação da área de preservação permanente foi cOloca1da como
I

condicionante à implantação das atividades, conforme pode ser visto na

própria licença.
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outras providências.

Art. l' Para
considera-se:

Dispõe sobre

consideradas de

•
I
\

I
I

A apresentação de Projeto Técnico de ReCOnStilJ,içãOda

Flora - PTRF somente é necessário caso o empreendimentol a ser

implantado for interferir em Área de Preservação Permanente, loque

definitivamente não é o caso. A condicionante n° 07 da LP + LI n° 241/2011

NM foi ali inserida de forma equivocada, data venia. \

I
A Deliberação Normativa COPAM n' 76/2004 elige a

apresentação de Projeto Técnico de Reconstituição da Flora - PTRF. Jm seu
I

artigo 4°, que assim estabelece, in verbis: \

I
Deliberação Normativa COPAM n' 76, de 25 de II
outubro de 2004

a interferência em Areas
I

Preservação Permanente e dá,
I
I
I

efeitos desta Deliberaçáo Normativa,,
I
I

I - Intervenção: toda e qualquer obra, prática, Pla~o,
projeto, empreendimento e atividade consideradas
de utilidade pública ou interesse social, ~
implique na supressão de vegetação, uso e iOU
ocupação em Área de Preservação Permanente; \

I
I

à apresentação prévia dos seguintes documentos:

VII apresentação de Projeto Técnico

Reconstituição da Flora - PTRF, a critério do IEF;

Art. 4° A formalização do processo para intervenção

em Área de Preservação Permanente condiciona-~e
I

\
I
Ide
I
\

I
I

61

I
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Logo, ainda que se exigisse, não apenas a apresehtação do

Projeto Técnico de Reconstituição da Flora - PTRF, como tlmbém a

recomposição da Área de Preservação Permanente, tal eXigêrlcia seria
desnecessária, visto que a área já se encontra em estado ava~çadO de

regeneração.

IV.4 Da concessão de efeito suspensivo à defe$a prévia

e ao presente Recurso. !

Juntamente com a notificação do resultado do jUlgalento da

defesa prévia apresentada pela ora Recorrente, esta foi notifica~a que a

pena de advertência teria sido convertida em multa simples.

Ora, tal conversão da pena de advertência em multa simples

consiste em verdadeira afronta ao amplo direito de defesa garantido pela,,

Constituição Federal. l'

A matéria contida no auto de infração foi t talmente

contestada em sede de defesa prévia. Estando pendente de jUlglmento a

pena de advertência não poderia ter sido convertida em multa simJles, visto

que a defesa apresentada deveria ter sido recebida com efeito suspJnsiVO.
I

Ante o exposto, ad argumentandum, caso o ipresente
I

recurso seja julgado improcedente, REQUER seja mantida a penalidade de

advertência, reestabelecendo o prazo ali contido para apresentação ida plano

de recuperação, reformando a decisão que converteu a pena de advertência

em multa simples.

v -CONCLUSÃO
I

Em vista do exposto, REQUER seja recebido o presente

recurso, visto que tempestivo, bem como seja analisada e discutida ias teses
I

aqui colocadas e a ele seja dado provimento para que seja reconhecida a

inexistência da irregularidade apontada no auto de infração, no sJntido de

que seja cancelado o Auto de Infração n' 48652/2015, a advertêhcia e a

I
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penalidade imposta à Defendente bem como o consequente arqUiVa~entodo

correspondente processo administrativo.

Caso entenda peta improcedência do presente Recurso,

requer seja mantida a penalidade de advertência sendo reestabelecido o
!

prazo ali concedido para apresentação do plano de recuperação. j
Por fim, declara que são autênticas as cópias junt das com

o presente recurso nos tennos da legislação processual vigente. I

Nova Lima/MG, 25 de janeiro de 2017.

~
aula Chagas Vieira

OAB/MG 112.858

Taciana Vaz de Mello Vieira
I

OAB/MG 73.647
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PROCURACÃO

Lima/MG.

,
I
I
I
I
I
I
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OUTOR NTE: PLANTAR SIDERURGICA S.A., com sede na Rodovia BR

040, KM 465, Municipio de Sete lagoas/MG, Inscrita no CNPJ Isob o n'

20.388.757/0001-01, por seus procuradores PEDRO DA SILVA FilHO,

brasileiro, administrador de empresas, casado, C.1.n' M-6.599.485 ~SP/MG,

CPF n' 772.502.578-20 e ODUVAlDO DOS SANTOS NO~UEIRA,

brasileiro, contador, casado, C.1. n' MG-025.157/0-0 CRC/MG, ICPF n'

042.385.756-87, ambos com endereço comerciai na Rua Ministro Orozimbo

Nonato, 102, sala 1801, Torre A, Bairro Vila da Serra, Nova LimalMd,

I
OUTORGADOS: TACIANA VAZ DE MEllO VIEIRA, brasileira, casada,

advogada, OABIMG 73.647 e SAULO CHAGAS VIEIRA, brasileiro,1casado,

advogado, OAB/MG 112.858, ambos com escritório na Rua IMinistro

Orozimbo Nonato, 102, sala 1801, Torre A, Bairro Vila da Serra, Nova
I
I

PODERES: A OUTORGANTE constitui como seus advogados e

procuradores os OUTORGADOS, aos quais confere poderes da c1á~sulaad
I

judicia, para apresentar defesalrecurso ao auto de infração n.' 4865212015,,
junto a Superintendência Regional de Meio Ambiente e DesenVOliimento

Sustentável Norte de Minas - SUPRAM NM, podendo, ainda, tran~igir em

juízo, bem como substabelecer esta, com ou sem reservas de podereJ.,

1

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2017. I
I
I

PLANTAR SIDERÚRGICA S/A.
Odu do Santos Nogueiro

CPF: 042.385.7515-87

aSilqFilhO
cPf' 712.502. 7&-2<>• •

I
I
I
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
ESTADO DE MINAS GERAIS

Livro de Procuração Na 11 TRASLADO folha N° 193 a N° 193
ESCRITURA PÚBLICA DE PROCURAÇÃO Saibam, os que esta Escritura Pública de
Procuração virem, que no dia 09 (nove) de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis), neste distrito de
Lobo Leite, comarca de Congonhas, Estado de Minas Gerais, nesta Serventia, comparece. como
Outorgaute, PLANTAR SIDERÚRGICA S. A., CNPJ nO20.388.757/0001-01, sediada na Rodovia
BR 040, Km 465, CEP 35701482, Sete Lagoas - MO, legalmente representada por com seu Estatuto
e Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em }°.3.2013, registrados na JUCEMG, sob o na
5051792, em 15.5.2013, Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28.5.2015, registrada
na JUCEMG sob o nO5535217, em 29.6.2015, neste ato representada por seus Diretores, EVANDRO
RIBEIRO DE MOURA, CPF n' 534.085.786-72, C.I. n' M-3.020.323 SSPIMG. brasileiro.
engenheiro, casado, com endereço comercial na Rua Ministro Orozimbo Nonato, nO 102, Torre A
Bairro Vila da Serra, Nova Lima - MG e MARCO AURÉLIO SA.NTlAGO DOS SANTOS. CPF n'
875.589.476-34, CJ nO M~4.302.445 SSPIMG, brasileiro, engenheiro, casado. cqm endereço
comercial na Rodovia BR 040, Krn 465, Bairro Barreiro, Sete Lagoas - MG. Comparecente capaz:
identificada conforme documentos apresentados e acima mencionados. Pela parte outorgante é dito
que por meio deste instrumento de mandato outorga os poderes adiante declinados a MARCO
TÚLIO FERREIRA MAGALHÃES, brasileiro, economista, casado, c.f. nOM~6.066.549 SSP/MG,
CPF nO032.087.986-01, NESTOR CLARET SANTOS TEIXEIRA, brasileiro, engenheiro, casado.
C.1. n' M-707.918 SSPIMG, CPF n' 309.617.936-00; ODUVALDO DOS SANTOS NOGUEIRA.
brasileiro, contador, casado, C.I. n' MG-025.1571 O-O SSPIMG, CPF n' 042.385.756-87; LEONARD
FLANIER RABELO, brasileiro, administrador de empresas, casado, CPF 940.485.416-68, RG
M-5.000.081; e PEDRO DA SILVA FILHO, brasileiro, casado administrador de empresas, portador
da Carteira de Identidade M-6.599.485, CPF 772.502.578-20, todos residentes e domiciliados em
Belo Horizonte. Minas Gerais. PODERES: poderes especiais para constituir advogados com poderes
das cláusulas "ad judicia" e "et extra" e mais os especiais para receber citações e intimações.
confessar, transigir, desistir, reconhecer a procedência do pedido, renunciar a direitos, receber. dar
quitação e finnar compromisso, tanto no foro em geral e junto a quaisquer outras repartições públicas
federais, estaduais e/ou mlU1icipais, podendo, inclusive, substabelecer. Para o exercício do ato antes
mencionado é imprescindível a assinatura, em conjunto de 2 (dois) procuradores ou um diretor com
wn procurador. Os poderes outorgados o são pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar desta data,
após o que extinguir-se-ão de pleno direito, independentemente de qualquer interpelação ou
notificação, tudo de conformidade com a legislação civiL Os dados de qualificação e de
identificação dos outorgados bem como o objeto do presente mandato, foram fornecidos e conferidos
pela outorgante e são de sua inteira responsabilidadé. Assim, é solicitada a lavratura desta Escritura
Pública de Procuração, que sendo lida, é ratificada e assinadã pela outorgante. Eu, Ornar Nascimento
dos Reis, Oficial de Registro Civil com Atribuição Notarial, a digitei e a subscrevo. encerrando o ato.
De todo o exposto, dou fé. (ass.) EVANDRO RIBEIRO DE MOURA - MARCO AURÉLIO
SANTIAGO DOS SANTOS. Trasladada em seguida. Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria~Geral
de Justiça, n° ordinal do oficio: 00007247090111, atribuição: Registro Civil e Tabelionato de Notas.
localidade: Congonhas. N° selo de consulta: ARU98957, código de segurança: 6883325427265714
Ato: 1437, quantidade Ato: 1. Emolumentos: R$ 17,J5. Recompe: R$ 1,03. Taxa de Fiscalização
Judiciária: R$ 5,73. Total: R$ 23,91. Ato: 8101. quantidade Ato: 22. Emolumentos: R$ 110,22.
Recompe: R$ 6,60. Taxa de Fiscalização Jud' .. ia: R$ 36,74. Total: R$ 153,56 .. Valor Total dos
Emolumentos: R$ 127,37. Valor Total do R comp. $ 7,63. Valor Total da Taxa de Fiscalização
Judiciária: R$ 42,47. Valor Total Final ao U '{: R 77,47. "Consulte a validade deste Selo no
site https://selos.tjmg.jus.br"

CficIJ li: REGlSIROCMl E TAB.li: NOTAS
lOBO LfITE • COO1NII\S •MG

AUTENTICOesla ~ que t:tJJIerem o ~

COMARCA DE CONGONHAS
OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE LOBO LEITE

Praça Dr. Álvaro Lobo Leite Pereira, n2 8, CEP 36.419-000 TeI.: (31) 3133.3015
TITULAR; OMAR ~ASCIMENTO DOS REIS



PLANTAR SIDERÚRGICA S/A
CNPJfMF: 20,388.757/0001-0t

NIRE: 31.300,004,538

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Dntn, bOI'l'irio e local: OI (um) de março de 2013, às 15 (quinze) horas, em sua sedesoc ai,
situada fi rodovia BR 040, km 465, no municlpio de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerai~.
Convocação: Dispensada a convocação pOI' estarem presentes os acionistas, representaddo
a totalidade do capital social, na forma do parágrafo 4°) artigo !24, da Lei 6.404/76,
P,'esença: Presente 11 totalidade dos acionistas com direito El voto, conforme se verificou ~rn
(jvt'o pr6pdo. Presentes também, os administradores da Companhia,
Mesa dil'etOl'1l dos trabalhos: Presidente: SI', Geraldo Alves de Moura; Secretário: I SI'
Lúcio Flávio de Moura;
Deliberações: I) Aprovação da incorporAção e Protocolo de Justificação :de
IncorpDl'lll;lio: Aprovada por unanimidade a incorpol'8.ção da Plantar Energêlh:n Lt~ll"
portlldol'a do CNPJ 05.544.591/0001-81, nos termos do Protocolo de Justificaçãq de
[ncol'poraçllo fIrmado pelos Administrodorea do Componhin em 4 de fevereiro de '2(\ 1.3, o
qual se constitui no Anexo r, passando fi fazer parte integrante deste instrumento, somol se
aqlli estivesse transcrito, 2) Ratificar l'l indicação de peritos: Referendada, em cotn~lm
acordo com os s6cios da Plantar Energética LIda., a indicação anteriormente feita peios
Administradores, dos 81'S, Oduvllldo dos Santos Nogueira, brasileiro, CIlSlldo, contador,
portador do CPf 042,385.756-87 e CRC-MG 025,157/0-0, rvan Lúcio OLiveirll silh,
brasileiro, solteiro, contador, portador do CPF 032,619,086-45 e CRC-MG 076.927/0-7 e
AleXSllndro Ricanlo Paiva, brasileiro, divorciado, contador, portador do CPF
8 J 4.541 ,396-68 e CRC.MG 071,828/0-6, como peritos nomeados pw:a avaliarem o aC~l~o
a ser incOlporado. 3) Apl'ova~ão do Laudo de Avaliação: Aprovado, sem restrições, I o
Laudo de Avaliação elaborado pelos peritos acima identificados, o qual fixou o nccivo
contábil a ser incorporado em R$32.553.856,66 ( trinta e dois milliões, quinhentoJ e
cinqüenta e três mil, oitocentos e cinqüenta e seis reais c sesscnta e seis centavos),1 q
refel'ido úmdo, devidamente rubricado e assinado, se constitui no Anexo fil fazendo parte
integrante do processo de incorporação, o qual será arquivado na Junta Comercial :do
Estado de Minas Gerais - JUCBMG, 4) Aumento do capital Social: Decidiu esta
Assembléia aumentar o capital social da Companhia em R$32.600.000,OO ( trinla e dbis
milhões e seiscentos mil reais ), passando o mesmo de RS12I.OOO,OOO,OO(cento e vint~ e
um milhões de reais), para R$153.600,OOO,OO ( cento e cinqüenta e três mHhõe~ e
seiscentos mil reais ), mediante a utilização de RS32.553.856,66 ( trinta e dois milhÕes,
quinhentos e cinqüenta e três mil, oitocentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e shis
centavos), como resultado da versão patrimonial retro mencionada e RS46.l43;34
( quarenta e seis mil, cento e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos) com reoursos
provenientes de Lucros Relidos. Em decorrência, são emitidas 32.600.000 ( trinta e dpis
milbOes e seiscentas mil) ações ordinárias nominatiVlls, no valor nominal de RSI,OO (~lm
real) cada uma e atribuídas aos acionistas, LFM Participações Ltda, ESl\10
Participações Ltda., GGlM'S Partidpaçi'ies Ltdft, GMA Participações Ltda, e WAM
Partlcipaçnes Ltda., na proporçüo de suas participações preexistentes no patrimônio l,1as
sociedades IncOlporada e Incorporadora, cabendo a cada uma, 6,520.000 ( seis milhões,

"'_.'-0-"'''' "."_._, •.,~.~.1tf.:
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o caput do artigo 5" do Estatuto Social passa a ter a seguinte I'edeção: Artigo 5" _ O capftal
social é de R$153,óOO,OOD,OO(cento e clnqileola e Ires milhões e seiscentos mil reais),
totalmente subscrito e integralizado, representado por 153.600,000 ( cento e cinqüenta e três
milhões e seiscentas mil ) ações ordinárias nominativas, não podendo ser convertidlls ao
portador, do valor nominal de R$l,OO (um real) cada uma,

Bm decoll'ência , o EstaMo Social consolidado passa a ter a seguinte redação:

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I
Da Denominação Soaial, Sede e Foro:

Artigo 1° - A PLANTAR SIDERÚRGICA S/A é uma sociedade por ações e será regida
por os!:: estatuto e pela legislação em vigor.

Artigo 2" • A Sociedade tem sede e foro na cidade de Sete Lagoas, Estado de Mlç.l!IsQerais,
na Rodovia BR 040, KM 465, podendo, mediante decisão da Diretoria, Instalar e~cIH6rios,
filiais, depósitos ou sucursais em quaisquer cidades do tenitório nacional.

CAPiTULO O
Do objeto social e duração:

Artigo 30
• O objeto da Sociedade é Il industrialização de Feno Gusa; a comercial:~L.ação,

rncIllsive a exportaçl'io direta ou através de terceiros, de seus produtos e subpí'odlltos;
podendo palticipar do atividades, como quotista, acionista ou qualquer ou~: :forma,
inclusive no exterior, que lhe permita salvaguardar interesse:! na administração c:{'f'Jsu1tlldos
econômicos,

Artigo 4~ - A Sociedade (em prazo indetelminado de duração.

CAP!TULO fi
Do Capital SoetHI:

Arllgn 5' - O capital social é de R$t53,600.000,OO ( cento e cinqüenta e três milh8es e
seiscentos mil reais ), totalmente subscrito e integralizado, representado por 153,600,000
( cento e cinqüenta e três milhões e setscentlls mil ) ações ordinárias nominativns, não
podendo ser convertidas 110 pOltadol', do valor nominal de R$1,OO (um real) cada urna,

Parágrafo Primeiro - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberllçõe:! das
Assembléias Gerais.

PHrágrafo Segundo - AJ:, ações do Capital n~o poderão ser emitidas por valor infm;or ao
valor nominal.



múltipla, contendo todos os requisitos legais exigjdos, além da assinatu1'8de dois diretores ~u
de agente emissor, I,,
Pnl'ágrllfo Quarto - As ações, enquanto não integralizadas, serilu ['epresentadas por vias ide
"Cautelas", que DJém de todos os requisitos exigidos legalmente, conterão, expressamente, o
débito do acionista e o loc:ale época do pagamento. i
PIlI.ãgrllfo Quinto - A Sociedade, por solicitação do aclonista, poderá em.itir "Certificados
de Ações" múltiplos, ou desdobrá-los, cOITendopor conta do acionista, exclusivamente, os
custas do desdobramento.

CAPtTULOIV
Do Acordo de Acionistns

Artigo 6° ~Os acordos de acionistas devidamente arquivados na sede da Companhia, se ãa
respeitados peja Companhia e por sua administração.

Pllrografo Único. Os direitos, obrigações e responsabilidades resultantes de tais aem os
de acionistas serão válidos e oponiveis a terceiros, tDo logo os rderidus acordQ~ ,t~nh~lIl
sido devidamente averbados no livro de Registro de AçCiesNominativas da Companhia. Os
administradores da Companhia zelarão pela observância desses acordos e o prc.1>i.q~nteIda
Assembléia Geral ou o presidente do Conselho de Admini$ll'ação, confonne o ca.~(\,devbrá
declarar a nulidade de qualquer ato que viole qualquer disposição destes tlcorclos; : I

CAPíTULO V
Da Assembléia Gel'nl

Artigo 7~ - A Assembléia Geral é o Órgllo deliberativo da Companhia e re11l'"J,r-st;i-â,
Ol'dinm1amente,dentro dos quatro meses subseqüentes ao cnccn.arnento do exerolcio' social
e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem,

Parágrafo único - A ConvocaçlIo da Assembléia Geral será feita pelo Conselho de
Administraç!lo ali nas demais formas previstas em lei.

Artigo 8° - A Assembléia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de
Administração ou, no seu impedimento, por outro conselheiro por ele indicado, [0
Presidente da Assembléia cabem a indicação de um secretáTio.

Artigo 9D _ As deliberações das Assembléias Gerais, exceto nos casos previstos em ei,
nesÚl Estatuto Socia! ou em Acordo de Acionistas, devidamente arquivado na sede Ida.
Companhia, serllo tomadas pelos votos de acionistas represen~ando 2f3 (dois lerços) das
ações com direito a voto, j
Artigo 10 _ Compete privativamente à Assembléia Geral, mediante fi aprovação de
acionistas representando lO (cem por cento) das ações com direito a voto, a delibent ão

d" "guint" matél'i", ~ (jfi; ,

óf



a) Aprovar a fusão, cisão, incorporaçâo
societãria que envolva fi Companhia;

'" q",lquec outro tipo de ",e"rutu'"to

,
b) Deliberar sobre a extinç!!o, dissoJuçfl.oda Companhia;

c) Deliberar sobre a poUtica de dividendos da Companhia, inclusive distribuição de
dividendos intermediários e pagamentos de juros sobre o capital próprio.

d) Eleger ou destituir os membros do Conselho de Administração da Companhill.

e) Suspender o exercicio dos direitos dos acionisias;

f) Delibel'll.l'sobre aumento do capital social, exceto em relação à capitalização de
lucl'OSe reservas, cuja aprovaçí'io poderã ser feita mediante a aprovação de 213 aas
açlíes com direito a voto. i

g) Autorizar a emissão de debêntures e partes beneficiárias;

h) Reformar o Estatuto Social da Companhia;

CAPiTULO VI
DA Administração

Artigo 11 _ A adininislração da Companhia compete ao Conselho de Administ'rnção e à
Diretoria, que terão as atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto $opial,
estando os membros do Conselho de Administração e da Diretoria dispensados d€ ':lfel~Cer
garantia para o exercfcio de suas funções. '. .!
Parngrnfo Primeiro _ Os membros do Conselho de Administreçílo e da Diretoria tomarão
posse medil1nte a assinatura dos respectivos tennos no livro próprio, dentro dos 30 dias qtle
se seguirem à sua eleição, permaneçendo em seus respectivos cargos até li posse de seus
sucessores.

Parngrafo Segundo - A Assembléia Geral de Acionistas deverá fixar a remuneração anual
e global dos membros do Conselho de Adminisirayão e da Diretoria, cabendo ao Con$elho
de Administração deliberar sobre a remuneraçfío individual de cada membro do Consblho,
do Diretor Superintendente, bem como, sobre a proposta de remuneraç"o individuaÍ dos
demais diretOl'es, apresentada pelo Diretor Superintendente. I

Do Conselho de AdministraçAo I
Artigo 12 - O Conselho de Administração será composto por 5 ( cinco) membros, lodos
acionistas, pessoas naturais. ef s e destiluíveis a qualqller tempo pela Assembléia Geral,

podendo navoe "'Plentes, ~ áfr I

6!"
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Parágrafo Único: O pmzo de mandato dos membros do Conselho de Administl'ação será
do 2 (dois) anos, pelmítida a reeleição. I
Artigo 13 - O Conselho de Admlruslração lerã LJtD Presidente, Il quem caberá pre~idi!!"as
l'euniões do Conselho de Adminlstração, Indicado pelos acionistas reunidos em Assembléia
Oertll e ohsel'Vllrlo o que 11esse r~peilo dispuser o acordo de acionistas arquivado na ~cde
da Companhia, o qual pennanecerá no cargo até a investídUnl do novo Presidente, I
Plll'flgrnfo Único: O Conselho de Administraçí!o deliberara POI' 4/5 (quatro quintos) dos
votos.

Artigo 14 - O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que necessário, Ipor
convocação de qualquer Conselheiro, que deverá ser efetuada por comurncllção escrita
com, DO mínimo, 8 ( oito) dias de IlntecedênciFl , podendo ser dispensadll em casq de
comparecimento de lodos os conselheiros, I
Parágrafo único: Ás comunicações deverDo informar a hora, data, local e ordem do dia da
l'euruíío e anexar cópias dos documenlos O~lpropostas a serem apreciadus uu di.sclltiúo!J,j

Artigo 15 - No caso de vacância do Conselheiro, e na faita do respectivo supl"ente, os
conselheiros I'emanescentes nomearão, através de reunião de Conselho de Admini.irtra~o, o
conselheiro subslitulo, que ocupará o cargo até fi primeira Assembléia Geral. I
Parágrafo Primeiro - As reum/les do Conselho de Administração. podórlio,
excepcionalmente, ser I'ealizadas em local diverso da sede social.

Pal'ágrafo Segundo - Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas aJ em
livro próprio, I
Parágrafo Terceiro - A ala de reunião do Conselho de Administração que eleger,
destituir, designar ou fixar 8S atribtúções dos Diretores, hem corno, aquela destina& a
produzir efeitos perante terceiros, devcrão sei' arquivadas na Junta Comercial do Est~do e
publicadas em órgão da imprensa, nos termos da lei. I
ArtlglJ 16 - São de competência do Conselho de Admlnistmção, além das matérias
determmlldas em lei, aquelas previstas neste Estatuto Social, em especial as aijaixo
relacionadas: I

a) Fixação da odentação geral dos negócios da Companhia) e'stabelecendo as metas,
polfticlls e du'etrize.s; I

b) Acompanhamento em caráter pelmanente do desenvolvimento e desempenho da
Companhia; I

c) Aprovaçllo de planos de desenvolvimento, bem como dos investimbntos
necessários à sua execução; I

d) Eleiçflo e destituiç!!o do DiretO! Superintendente, hem como, aprovaçoo da;.:.:I~,..~~;;.""~.
(lI

I '
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g)

h)
i)

j)

O
k)

t)

m)

Piscalização da gestão dos Diretores e ex.ame, a qualquer tempo, dos livro\:!e
documenlos da Companhia e solicitação cle infonnações sobre quaigqucl' dIas
celebrados, ou em via de celebração pela Companhia I
Fixação da remunet'nção individual do Diretor Supel'intendente e aprovaçi!d da
proposta de remuneração individual dos demais diretores, apresentada Jelo
Diretor Superintendente. I
Manifestal(ão prévia sobre o relatório da administração, as demonstraQôes
financeiras e as contas da Diretoria, I
Convocação das Assembléias Gel'llis, Ordinária e ExJrllonlinârias; I
AproVllÇ{lOde quaisquer negócios ou contralos entre a Companhia e seus
administradores eI ou acionistas; I
Autorização para celebração de contTlltosde qualquer natureza que impliquem em
obrigações a pagar para a Companhia, cujo valor individual, somado aos valbres
contratados EI pagar, seja igualou superior a 30% (trinla por cento) do PatrimÔnio
Liquido, não considerando neste cálculo. os contratos já aprovados pelo Cons~lho
de Administração, I
Autorização para concessão de financiamentos e prestaçlio de garanliaJ de
qualquer natureza pela Companhia, eujos valores sejam superiol'E1sa 30% (t~inta
por cento) do Patrimônio Uquido. 'I
Autorização para aquisição ou alienação de bens do ativo permanente, renúncia a
direitos cujos valores sejam superiores a 20% (vinte P0l' cento) do P~trÚnOnio

LIquido, I
Indicllção e substituição de auditores independentes; " '.

o

Da Dlretorill : : . ,1
Artigo 17 _ A diretoria será composta de no mínimo, 2 (dois) e no máximo, ~ (c co)
membros, pessoas naturais, residentes 110 País, acionistas ou não, sendo o Dh,etor
Superintendente eleito e dl:stitulvel a qualquer tempo pelo Conselho de Admini3tre,Çãoe
os demais, de acordo com o que se segue: a) Eleitos , por indicação do DIretor
Superintendente, mediante a aprovação peta Conselho de Administração,
b)Destitulveis,a qualquer tempo, pelo Diretor Superintendente e10u Consellio de
Administração, I
Parágrafo Primeiro: Cabe ao Diretor Superintendente a definiç!o das Ertribuiçdes'de
cada diretor. I I
Parágrafo Segundo: O prazo de mandato de cada Diretor será de 2 (dois) anos. sendo
penuitida a l'eeleição. I

Artigo 18 _ As reuniões da Diretoria serão convocadas P0l' qualquer de seus merltbl'Os,
sempl'e que os interesses sociais o exigirem, com antecedência m:lnima de 5 ( dnco )
dias úteis, A convocação sff dispensada caso estejam presentes à reunião tod.os os-'''.~-r (p.



Pllrágrnfo Terceiro - A representação da Companhia, em juízo ou fora dele, ativa le
passivamente, 0\1 perante quaisquer repartições públicas ou autoridades federais, estaduais1e
municipais, competirá 11 qualqtter Diretor ou a um Procurador com poderes específicos.

Artigo 2 t - O prazo de gestão dos membros da Diretoria se estenderá até li investidura dqs
novos Diretores. I

CAPITULO VII
Do Conselho Fiscal:

Artigo 22 • A Sociedade terIÍ um Conselho Fiscal composto de 03 (três) membros efetivds
e suplentes em igual número, e que uão funcionará de fonna permanente, só sendb
instalado pela Assembléia Geral, nos casos previstos no Artigo 161 ua Lei 6.404n6, 1

PlIrngrafo Priméiro • O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, tem as atribuições
fixadas em Lei. I

Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho Fiscal, acionistas ou não, ele,i.tas pelh
Assembléia Gerai, na forma acima, IC1'ãohonorârios fixados nesta mesma AssembJP,i,a,': I

" ..
CAPITULO VIU . . .

Do EIercfcio Social: . . I
Artigo 23 • O eKerc!cio social iniciará no dia I" de Janeiro e encerrará no J,ill: ~ \ d
dezembro do mesmo ano, quando se ievantarão, conforme disposições legais: a) Baianç6
Patrimonial; b) Demonstração do Resultedo do Exercicio; c) Demonstração dos Lu;:,l}!> ou
Prejuízos Acumulados; d) Demonstraçll.o das Origens e Aplicações de Recursos, ..., I.. .
Artigo 24 - Do lucro líquido do exerclcio apurado nos tClmos da Lei, serão destinados:

[I) 5% (cinco por cento) para constituição de reserva legal, até o limite de 20% (vinte por
cento) do Capital Social; ,

b) 25% (vinte e cinco por cento) pata pagamento de dividendos; I
c) o saldo remanescente se nouver, por proposta dos órgãos da Administração, poderá ser
retido com base em orçamento de capital previamente aprovado, nos tennos do artigo 196
da Lei 6,404n6, I
Parágrafo Único - Por deliberação unânime dos acionis s, a Sociedade poderá deixar de
distribuir, total ou pal'Cialmente, os dividendos ptev s os na letra "b" deste artigo!
utilizando-se o valor para aumento de capital social.



CAPITULO '"
Da. Liquidação:

Artigo 25 ~ A Companhia entrará. em dlssoluçllo e liquidação []U~ casos e na fOtTTlll prevista
em Lei, competindo à Assembléia Gemi determinar o modo de liquidaçflo, nome*, os
üquidantes e eleger o Conselho fiscal que deverá funcionar no periodo de liquidação. '

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 26 _ Os Qssuntos não previstos no presente Estatuto serao resolvidos de acordo cam
li lei.

Encerramento: Após tida e achada conforme, a presente "ATA" foi assinada :pelo
Presidente., por mim, Secl'e!ório e, pelos acionistas, LFM Participações UMa.,
representada por Lúcio Flávio de Moura, GMA Participações Ltda,. l'epre:;entlld~ por
Eduardo Carvalho de Moura, GGIM'S Participações Ltda., representada por Getnldo
Alves de Moura, W AM Pnrticipações Ltda" representada pO]' Patrícia Mendes de Mohre. e
ESMO Participaçõe,r; Ltda., representada por Eus1aquio Soares de Mout .
Sete Lagoas, OJ de março de 2013.

CJn,~~~~-
Gernldo Alves de Mounl

Presidente

~~e-GG 5'P8l'tlcljla oi Ltda.

I

Lúcio FUivio de loura

Secretário

ões Ltda.

I,

)
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PLANTAR SIDERÚRGICA S/A
CNPJ: 20.388.757/0001-01 l'
NlRE 31.300.004.538

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃ

Aos 30 de março de 201t, às 15 horas, os Membros do Conselho de Administlaçãl da

Plantar Siderúrgica S/A. reuniram-se em sua sede social, na Rodovia BR 040, l(..rrl.

465, no município de Sete Lagoas - MG, para, na forma do disposto no art.II',

combinado com o art. 16, ambos do Estatuto Social, tratar da seguinte ol'dem do (lia:

Item J : Eleição dos membros da Diretoría; Item 2 : Destinação do resultadd do

exercfcio encel1'arlo em 31 de dezembro de 2010, I
Convocação: Realizada atraves de mensagens eletrônicas enviadas no dia 21103/2011,

embora dispensadas, nos íeonos do a11. 14 do Estatuto Social, por estarem presehtes

todos os Membros do Conselho de Administração.

Pl'csidente: Lúcio Flávio de Moura; Secretário: Geraldo Alves de Moura

Presença: Presentes todos os Membros do Conselho de Administração, confonny se

verificou em livro próprio.

I
Deliberações: Hem 1 : Foram eleitos para o mandato que se iniciará em 02 de abril de

2011, com o télmino previsto para o dia 01 de abril de 2013: Diretor SIlPerintendelte:

Evandro Ribeiro de Moura, brasileiro, natural de BeJo Horizonte - MO, casado Jelo

regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, com endereço comercial na Av. Raja
]

Gabaglia, 1380,7" andar, Bairro Gutierrez, Belo Horizonte ~MO, CEP n." 30440-452,
I

portador da Carteira de Identidade n" MG-3.020.323~SSPMG e CPF. n", 534.085.786-

72 e, por indicação deste, Diretor de Operações: Marco Aurélio Santiago dos san~os,
I

brasileiro, engenheiro, natural de Itaúna - MO, casado pelo regime de comunpão

universal de bens, com endereço comercial na Av, Rnja Gabaglia, 1380, JO andar,

BaUl'OGutiel1'ez, Belo Horizonte ~ MO, CEP n." 30440-452, portador da carteiraj de

Identidade n." M-4.302,445, expedida pela SSPIMG e CPF n," 875.589,476~34 e

Diretor Comercial: Sílvio Francisco Motta MOl'eira, brasileiro, administrador I de
empresas, natura! de Belo Horizonte - MO, casado pelo regime de comunhão parcia~ de

beos, com endereço comercial na Av. Raja Oabaglia, 1380,7" andar, Bain-o Gutiertez,

Belo HOl;zoote . MG, CEP o." 30440~452, portador da Calteira de Ideotidade n." ~4

210580, expedida pela SSP/MG e CPF a.o 809.492.82~6_34.Item 2: Maaifestaada~l_se

1/ v(fi!>:] 1/
.~
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<'Lúcio Flávio de ¥oura I

~;ident j"O ~l""lhO)(i;1
.'~/ x~.." ",.. I.. "_ , ---'"'c,

(/' Eustáq6io Se.. /e~(de Moula. .

(Conselheiro)

oura

~---
Geraldo Alves de Moura

(Conselheiro)

(Presidente da Reu '!lo)

r/ Lúcio Flávio de

sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010,

ficou decido que será submetida à aprovação da Assembléia Geral Ol'rlioAria f\ scghinte

proposta: Distribuição de dividendos: Serão distribuídos aos a,;i(IIlista,-;,na proP+9fio

de suas participações no capital social, os dividendos, no montante de R$2.000.000,OO

(dois milhões de reais), os quais serão pagos em 5 parcelas mensais, do valdr deI
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) cada uma, sendo a primeira vencível em maio de

2011 e a última em setembro de 2011. Retenção de Lucros: Todo o remanescenle do
I

lucro liquido do exerclcio, assim entendido, o saldo que restar após a constituição da

reserva legal e a distribuição dos dividendos acima referidos, será destinado à codta de
I

Retenção de Lucros, para fazer face às necessidades de capital de giro é aos

investimentos da Sociedade,

Aprovação: Submetidas à apreciação dos presentes, todas as deliberações furam

aprovadas por unanimidade, Encerramento: Nada mais havendo a tratar, suspendeu-se

a reunião pelo prazo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e ayhada

confonne, foi a mesma assinada pelo Presidente, por mim, Secretário e pelos segl;lintes

Membros do Conselho de Administração: Lúcio Flávio de Moura, Geraldo Al,*s de

Mow'a , Eustáquio Soares de Moura. Eduardo Cal'valho de Moura e Patrícia Mendes de,

Moura, Sete Lagoas, 30 de março de 2011. Eu, Geraldo Alves de Moura, secretário, aI
lavrei no livro próprio, sendo esta, cópia fiel da original. Geraldo Alves de tv't0ura

a)@r1~" • I

Eduardo Carvalho de Moura

(Conselheiro)

Patrícia Mendes de Mo Ira

(Conselheira)

•

' JUNTA COMERCIAL DO EST1"9Q DE MINAS GERAIS
~ CERl1l'1CCo REG1!TflC SOB o Wl.o:46151113

EM 1210512011
~pl.AtlTI\R SlllERURGICA S/AJI \ (lrf),.;~

1 ~..:'~:'J'"
'/ PROTOCOLO: 11!338,553-6 ' "", ••"
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Seeretaria de E.tado de Melo AmbieDte e DeseDvolvimeDto Su.steDtlvel
SuperijlleDdêDCia RegloDa. de Melo Ambieate do Norte de Miau

OfIcio n." 176312016 SUPRAM-NM

Assunto: Notfficaçao sobre decisão, faz.
Processo: 1360412008100212015
Auto de Infração: n." 4865212015

Montes Claros, 26 de Dezembro de 2016.

•

Prezado Empreendedor,
Utilizamos da presente para notfficar Vossa Sen~oria acerca do resultado da decisao
proferida junto ao processo supra de seu interesse, de seguinte extrato:

"Combale l'lOI food~ cbIan'~•• l6cnicll e jurkfic:aconst.nte nos .uQ, fendoem 't'lata que nlo houve
~ de que o ~ lenha proc:edldo •• reguIariaçIo cablvel no prazo de 90 ir:oventa) dia. l'IOIlermoe
do 8ft 58. pQglaru lÍl'IIlXI, do Orecreto Estadual n' .u.&W08, julgo lot8'ment9 mproc:ectenfM as teMllUItentIdas
peItI ~ e c:on\WtO • adYertêncía em multa ~, Ildequando. tooIvla, MO w40r. llOI 'BmIOlIida Relloluç6o
5erntId 2.26112015, par-. o mporte de RI 3.1S33,24 (TrtI Mil, leI8cento11. tJiI1We tnrrts rwtl e 'II,nte qua!ro centIlVoI)

com c:orreçIo monetir1a" "

Nott'"qU&-lllo !nt:erHudo PIl1I o pagamento do vlllor d. multa no prazo de 20 (vm) d!aa, ou a ~ cio
~"" de 30 (binb'l) cf!M, o qual deveQI Nr d:ligido para o Superintendfuc:ia Regiona de Melo Amblente do Nor1e de

Mln • .ob P8MI de aua mttIÇIo lmedlm do ~ em OfYida AbVa ~ Es&rIdo

Na oportunidade, solicitamos a expressa mençao ao número de processo e ao auto de
intraçao indicados neste nas próximas manifestações por parte da empresa interessada.

sem mais para o momento, subscrevemos.

Respeitosamente,

r2£-a;~ .()
CI"'lo CAndldo í

Superlnl8ndente Regional de Meio Ambiente do Norte de Minas

Plantar Sklerurglca S.A.
Rodovia BR 040, km 465
CEP.: 35701~970 sete Lagoas/MG

bJ0ge Cot1'tJQ AJIJCh«I.'),sfIt R:!:wwra-j!UOOJJDl) ~MOIftUClJ1'01.-MG. Tel: (JR} J224-75oo. ,
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• GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Sec.ttarl-. do ~do MeioAmbieDteelleseavoMmeato S_lliveI

s'aperiDteadfudo Regional de 'MeioAnlbiente do Nnrte d. Miau

DEC!8Ac) N.'. 140e48:112OlI

MontesClaros, 09de dezemiJrode 2016. I-~--~
• vont -w=_o

DÍ-~~:'ld.SUPIWIINM

. ~., . .
. . .. - ,

.~O: AutodeJnrreçIon.a ÂII2tZ01I

da defe!.I ~ OQiIOilne arl 33 do ~ e.tawaI- n.°"44.844 ~ ~ ',8 Ple:Jei1te para PI'tader.. .
decido I~ •.,.. •••• ao autoã tJfJaç60 ••• ~ pena CltlrISistklna apBçeçIo de adwerdnc~ ao ,
•••••••••_-noort.A!,~I,~l03,doDec:ro!x>~ •• rI'~ .. _ _ •

.' .'

'AI'L"'A~•• IAlll;DA~ I
Anm. com •• ~ ~i.__~WmIca • ~ c""'~""_n~••• doe •••• lIElnCtoem vtsta que nkil
howo""""""'" do- 0 __ ~_. ~ _ noIQZOdo90 llIDIIOrDldu, IlOl

. "'"'"" do ••. 58, porip ••••Ú1ICo,do o..;.., _ .••ri' •••.844/00,:...., _ ~ ••••••••••••• _. ~.. ,-..- ~Ia_._a -- ""'1lllJb_, lIÍl>quMdo,-. _ •• Ior,nos_ da I
ReoofIlÇêoSBWl228112ll15. _ o ••••••• ~ RI ~ ••• _ ••••~ _ ••• 10 • ....-. -_~ I
contgldo~. I

I.Nol1llquo.w;••••• .' 00_ o ooqomoo'"do_do """"no "-do,"" - -. •••••••••• '~do 1
l1lCIIIO,noPIamdo3G~ ••••, o 'l'W_ "'dII>illdo_ o.supom•••••••••RegionaldoMo;o_""1

I _.~ ••••_~-1Ib_om~_do&lodo. '..' I.,

,....-

-----
• ,

,
AVêíIida1~ éon& Motilad<>;900 -Ibitunula - MOD••• CIams~ MG

ÇEP.39.401.832 ~ Tch (38) 32201-7500
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Melo Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Subsecretaria de InovaçAo e logistica .
Supenntandênoa de Planejamento, Orçamento e Finanças
OlteCona de Contabii!dade, FirwlÇ8l li AtrecadaçIo.

ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO

UTUADO:PIa_ SItIeI1l Ico SoA
ROCESSO NO 1361W2OO81OO2J2015 UTO DE INFRA : 4Ie2I21I15

Netul8Z8 dll
divida

DISCRIMINA DO D BITO:
Data da IavtatLlra o.ta da

do Auto de notiF.caÇIodo
Awlde

Multa embiental 0310312015 27I04I2015 1810512015
Fator SEUC aclJmIJlado odede 181fJ51201S a 19/1212016

TOTALATUAUlADO:

MarcaJode J••••• Leles01_
DiretorA de Contabilidade R_. .AIrocadaçlo

Masp 13879309

Belo Horizonte, 19/1212016

R$ 3.00658
1,208430330000

3.533 2A

--.,
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~ SECRETARIA DE ESTADO DE
""llI'I'r.<-..e",- .
1I@:2>.~.S'_ ~ _

2710112017 ~-"'l:.'"'lf"""'" -'-"'1_.•., ~,,'-.;r,
."'~ FAZENDA DE MINAS GERAIS -, •

"'" I~r.<),a;~'.•=~DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL-DAE 3 20388757000101.,," I ~ loJUNIC "'U EU YI)
PLANTAR &DERÚRGtCA,!.A.
•.~r.~"",. I UF.&INtClf""""ftlOol
RODOVIA BR 040 ,KII4Q 0112017~-..• I~llG Ir"",~ ..,.t1OCUI"~
SETE LAGOAS 1324117100110

HlSTORK:O

0r0A0 IEF - .:.,.toMo ~ de Floresta
SaAAço '3 . ~ lI'li F\Ql""I&I ,
E/l1!'''llMI.,,"!O" i1.ANTAR S!i>ERUR'3~CA SA - FAZENDA PAlMEIRAS, CPFICNPJ: 203007570001Ql
P~'~llmenkl(~ .
Proa!flIú 13OO412'lXlllfOO2l2015
OOt~•.Toó!t\IOele R~ 14354621201«1.OAE
[)o(;uo;oetIlO 1"iQtilAM 14354el/21W5

.

.

,
,.:
• Sr Cal.«i, EIt~ documefIWoova UI' recebido exC!~e poIa1E:turado eód~ de barras t>J dnh. d,~8veI

. 85690000036O 332402131707 127121324165 710011002106
~:.-':'{:">;:

[ TOTAL [ 3.633.241

65690000036 O 33240213170 7 12712132416 5 71001100210 6

. 1l1li111ml~I~IIII!!"1!~,..
~ SECRETARIA DE ESTADO DE 27101/2017. ~r-=i:. "_', ••.•.""
. FAZENDA DE MINAS GERAIS . ~. •

l\PO 3 I~~~:=~~
- ""'"..DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL.DAE

""" Il" OOC).JI,I.""'l1"O
PLANTAR 81DERORGlCA S.A. 1324117100110
~..-:>f'!":to R""''' •••.•.••• ""'" 3.633,24
\I!.'>,l;Ç>(; I~ InLEFOtIE ~~~

0.00[~""~
1

''''0'''.''' 000

TOTAL 3.633,24
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS,
Secretaria de Estado de Meio Ambiente c Desenvolvimento Sustentável
Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Norte de Minas .."

oFiao SUPRAMNM N'436nOI5- SUPRAM NM
REFERÊNCIA: AUTO DE INFRAÇÃO N' 48652n015

.
Montes Garos, 14 de abril de 2015.

Prezados Senhores,

Comunicamos que em vistoria realizada no empreen~imento Plantar Si~erúrgica S.A,
verificou-se quc,o empreendedor cometeu ,infração ambiental. .

Em vi~ta diss;, foí lavrado o Auto de Infração nO 4865212015 e Auto de Fiscalização nO
. 008/2014 que estamos encaminbando. i

Na oportunidade, conforme previsão do art: 33 do Decreto 44.844 de 25 de junho de
2008, lembramos que essa empresa dispõe do prazo de vinte dias, contados do ~bimento do
Aulo de Infração, para apresentar defesa endereçada -a Superintendência Regional de Meio
Ambiente e besenvolvimento Sustentável do Norte de Minas - SUPRAMINM situada n3
Avenida J6sé-Correia Machado, s/o, Ibituruoa, Montes éIaros!MG, Cep: 39401.832. -- '

Colocamo-nos a vossa disposição para esclarecimento de eventuais.dúvidas.

AtencioSàmente

GisHmoo Vinícius Rocha. de Souza
Superintendente Regional de Regularização Ambiental NM

Yuri R e 'ive Trovão
Diretor Regiona de Regularização Ambiental NM

Isabel~i~S Aníaral.
Est'.lgiária - Jurídico

Plantar Siderúrgica S.A
Ale Markson Borba Fonseca
Rodovia BR 040 - Km 465, .
Bairro: Barreiro
Sete Lagoas -MG
CEPo 35.701-970 - Caixa Postal 289

Avenida: José Correia Machado, s/n - Bairro ~t.i~runa - Montes Oaros ~ MG
CEP.: 3940Q.OOO-Te!: (38) 3~2P500 .

•
"

,
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AUTO DF. I"'TRAÇAO: " •••:I. 48652

Vincuktdo !!l Auto de risealil~ã~ ri' DOR
ao: ~ •.•

O Bcldim de Oconineia.~.

Lavrndll em SuhSlilUicllll 80 AI n"

~IEF-_.-feam~-

GOYl-:RSO DO ESTADO DE MISAS GJ.:RAIS
SISTEMA ESTADUAL DE MEIOAMBlE}..'TE
'c RECURSOS HlDRICOS. SISEMA
Conselh" r;stndual de l'o!itica Ambiental. corAM
Conselho Estadual de Recursos IIldricos - CERH

•

7. Outros
En\'oh'ldns

RCqJo.nsál"eis

2:Agntd.ll: O FfAM I!JIf.F

:!:..O~DA.nIUllntf:DFF.AM DIGAM DtF.l' i'U'PMMG
IÃI SUPRA~l ~ II

4. Pl'nlllidfld('~ Apll~llda,: 1- ~ r\d\fcrl~ncia 2. O Multa Simples J- O Multa Diária 4- O Apreen.~ãCl 5- Embargo: OdeObra ou O de Alividad!::
6- Suspensão: Ode Ati\'idlldc O de Vcnd:i O de Fabricação 7-O Dcmoliçílo obra 8. ORcstriliva Direitos I

As penalidad~'S dc\'er.1o ser descritas no campÕJ4. ' ,
Nom..: do AUIUlldof Empret..'1ldime~~o

"'" _<, "'". <; A
O CPF ~ CNPJ D RG O RGPO Titulo EldlOTUI O CNH.UF O Plllcll do Veíçulo O RENAVAM

1 I , •.••• "<h nO ,i
~ En:cm:odIlAutua~/;~lQ~l~m.ento~~orn~ndêllcia) ,4' ~, _ I~~~_~_I • j,CornRlc,:nento

.,.; Bain.o~~u~ouro .••" •.•-,; ~IlMu~i~~i~.'

CEP IC:lI Postalç.~IFonc: I'c ~I E-mail
I\T~''lIDll-SI'llo I 'OQ O ) I I I. I

DAAF ~Licendamcnto DDAIA DOularga D1\'no hã pl"O(MSO OProceJ;so n" .1'1,.bot../ ~'lJ}00
l~i~'id,aded~envol\,j~n:" \ ',\ •. !C6djgodnAt~,,~dc • Port,t:,C;:..1 CJ,a..~
r. ••••o(lo-.c... .........~

~o:cdo~nen\'~l:do~ ~ _ ,. O CPF D~l'l .•.. vI1cut~com~~~

Nomc do 2" cnvolvido y_ ~ ••• ,DCPF Dc."iPJ Yi~c~locomo~l~

(J 6. Ath idadt

. '

Rcferenda do Local:
... ~....•.

'I En~,c;;.;:reç,_o~a Infração; Rua.:..A".cnida, R',ldo\ia, F~nd.:l, ~tc l' "~
. L.-., ~ • D_II ," r.. "', .~!t,"" ,

Compll:lnenlO(apartamento, loja, Hairro!Lo&flldouroll1isttitoJLocalitbdc I'" I :to f ;•

.: ou:s! 1").1 _.: ~., "" \_ •••• ".•'
f Mu~i~irio? .:' ~~, ~ ~ c~p.~!.I ~'•. I'\ Í I~~r~'1; ") ••. '""!'I '1'j;
".g Inf!'llçãoem ambientc aquáticu: UTtio O Córrego O Represa O Rtsm'tllório UHED Pesque-Pas:uc OCria16ri1UTlllUjue-rede l ,"/

.e. OOulto t I _ Dcnomm:lçti(\ do local: . ~, • r:_ '. I-! '" \,,) f' .•.
B .. GC'Ogrifiens; DATUM Latitude:' ~ Longitude': • ~ :...~ . ~ 01
,] l ;-:E,- <" , ÓÜSAO69 [J('órTCftoAleÍl!"e .,' ,'Grau' - ..U.Mimito t Sé~ulido' Grau. 1 ~ MintitO ••• sé;;"~ndo
oS 3 Planns:UTM FUSO , ."i •••• _ .." •••••••••••• l;~,.'l_ tf __/ ,1il.t.", '{' ...".;'1!Y.
c:e 22 23\( 24 X-'II. , •.•,.I('o! (6di"'tosl Y=:lI'llllslurIOf~O f7di:"iIOSl. . /

_ . ~"..... '-,O j .4 ,"",
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,~'lJAÇÁO no AUTO DF. INFRAÇÃO [li":
I • 48652; I FoIht 212

Ii• Iof. Artigo Anexo ICódigo 'nci~o Alinea Decrelo'ano Lei I ano Resolução D' Port,N" Órgão;; I ~ T I,~•. '", .",/.-°E
~~• •~~
~

". /

~l:';
Alcnuaole!! Agravantes.- N" Aliigo.IPllrâg, Inciso AUnl:<! Redução ~,. AnigolPmàg. Inciso Alínea Aumento••• •••.f:: E< •..:~

,
U.Reincldêncill:DGenérica OE!ipedlka DNio foi possível verificar

I IDfnçio Ponel Penalidade Valor DAtmdmo oRoouçiu VlllorToll1l,
r I ~d\,ertênciaOMulta Simples DMulta Diária -I

O ~ OAdvcnêncioOMultn Simples []Multa Diária.~.g~ OAd\'enênci~DMultll. Simples (]1.1u118 Diária'•° - •:!:!--. (JAdvertêneiaOMulta Simples []MullJi Diária -~1i •." [JAd\'crtênciaOMulta Simples DMulta DiAna I ,

;~ ERi': Kg de pescado J Valor ERP por Kg: RS Total: RS • -;g~
• c ERP: Kg de pl:SCw:lo IValor ERP pt'Ir Kg: R$ Total: R$ I ,c~ .--0"

I ~. Valor IOIa! dos Em01umcnlos de Reposição da Pesca: RS r .- )- . ~-,~-~ Valor total das militas: RS , )~ -,
No caso de 11Ih-cnência, () llutuada possui o Pl1lZ0de ;::).Y ....dias pare Atender as recomendaÇÕeS constantes no campo 14, sob pcnll de, 1-" ~

conyerMocmmuhHimplcsno\"nlordcRS2.:U30d,. '. . J.l . -, -~ -I
Anotaçüo Compltmentnrl Rt(omrndoç6u! Ohsen'llçÔt's -

~ . - - " -
1-. ,

n ., ~, •• - ~ " o . ,. ~. -:j'. .- , 'LI=oá:~ , .
c .'••• : J> ... -o~ • -' ,

. '3~ ~'t .
',T ~_ ,

'Oi la ~ , , . !E.~ , ,- o,.
\.°0 • - -'

\J =~~ ..r-.
" Nome Completo 10C'F DCNPJ - • ORG~
c.. Ende~o: Rua. Avenida. ele. N"! Km IBairro I Lagiadou~ !Municlpio~E I•••
I' UF ICEl' Fone I~sSjnatul"ll -

( )

• Nome Completo IDe," DCNPJ ORG~
c..os Endcrei;"O:Rua. Avenida. ele . l'I"'/Km IBairro' Logradouro I Munícipio-.• UF ICF.' Fone IAs~inatura~

( )

O AUTUADO TEM O PRAZO DE ATÊ lO (\"L.'1TE)DIAS DO REClillIM8\'TO 00 Al!rO DE INFRAÇÃO PARA O PAGAMH.'l'TO DA MULTA OU

APRESENTAÇÃO [lA DEFESA I'ARA:O PRESITlENTFJFEAM ODlRITOR GERAlJ](jAMOOlRETOR GERAlJlF.F. ~O SEGUINTF.ENDEREço:

...5u:.e~.fb).w.1~N,bcS.N..:r.~.....:í.lJ.eAA~AJ.M,~...A~_.Lt-.a~.~ ..~J::Q.~,....e.-:..~r..iI'!'1-......~~ ...:1!.'"

.......~~.r.:.~ ..".1.b.j,1.,u.r:..~.Y.:\.'JIIo-...•..,...•1:rJ. .._,o,~.....e.~ ..J!.\..~,..._........ã.,~~..~.~._....Q.!;?.:t7. ..•...•.........••.•........~•.....••.•....•
'VIDE OUTROS lOCAIS E INSTRUrOES DE DEFESA 1"0 VERSO DA FOLHA I

Local: •• O 9. Dim: O ~ Mês:'O'" Ano: ~o ~ Hora:Jn : ~-
• I.:;:'i~or (Nome Legível) MASPlMalrkula I Autulldo-'Empreendimento (Nome Legl\'cJ)E :. (\, •...•.•... •• ~ ,c , -;; .
~ Assina do servidor FunçãClNinculo com o Autuado
•< T -= Assinatura do AUluadoiRcprescnlnnte Lego!~- [ ] SEMAD { ]FEAM 1>]lEF [ liGAM I ]PMMG

lO~lG I' \~•• H11I1'lI:<'AUl1J;.do• 2' \~. v.:rd.I'rI'CC,s<, Ad",ill\"r;lli,'<, • ~' Via Azlil Mi:liltmo Nblico .~. \í. AlNrol. EIlQC<>

•



ORIENTAÇÕES PARA A DEFESA

;, .~~O autuado pOderá apresentar defesa d"rfglda ao órgão ou entidade responsá.,vel pela au~uação. no p
de vinte dias contados da notificação do auto de infração, sendo-lhe facultada a juntada de todos os documento
que julgar convenientes à defesa, independentemente de ter havido depósito prévio ou caução.

•
•. ,

f) • """",. . t

A peça de defesa deverá conter 05 seguintes dados:
1- autoridade administrativa ou órgão a que se dirige; I
11~identificação completa do autuado, com a apresentação de cópia do documento de jnsC~ção no Ministério

da Fazenda - CPF ou CNPJ e, quando for o caso, contrato social e última alteração;
111-número do auto de infração correspondente; I

IV - o endereço do autuado ou indicação do local para o recebimento de notifrcaçOes, intimações e
comunicações; .•••..

V - formulação do pedido, com exposição dos fatos e seus fundamentos; e
VI- a data e assinatura do requerente ou de seu procurador.

o autuado poderá ser representado por advogado ou procurador legalmente constituldo, devendo, para
tanto, anexar ao requerimento o respectivo instrumento de procuração. . I'

,.,' .. '. ,
Cabe ao autuado a prova dos falos que tenha alegado, sem prejuizo do dever atrib6fda a autoridade

jUlgadora~araínstruçãodoprocesso. ,,' ~' •. ' I o ,', ,

Q.'l("~ \'. ~,", O
1.; As prova,s proP9stas ~elo autuado poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada da autoridade

julgadora competente.' ••••-,. ~ _ ••.. 1.,
~ 7 I .-

o autuado podera protestar, no ato da apresentação da defesa, pela juntada de outros doc\Jmentosaté que o
processo seja remetido à conclusão da autoridade julgadora. '.

A defesa não será conhecida quando intempestiva, caso em que se tornará definiti!a a aplicação da
penalidade. " ..•- -. -, .••..,. .'

Os requisitos formais Indicados acima, quando ausentes da peça de defesa apresentada, no prazo de vinte
dias contados da notificação do auto de infração. deverão ser emendados dez dias, após sua no~ficação, sob pena
de aplicação da penalidade. .• I • \ ~ '" ~

Na hipótese de não apresentação da defesa se aplicará definitivamente a penalidade. l: .
A DEFESA DEVERÁ SER PROTOCOLADA NO ORGÃO AMBIENTAL (FEAM, IG M OU IEF), OU

PODERÁSERRE,METIDAVIAAR, VALENDO-SEADATADAPOSTAGEM., I ,

CONSULTE OUTROS ENDEREÇOS DE LOCAIS DE ENTREGA NQS SITES: O.
FEAM • FUNDAÇÃO ESTADUAL DE AMBIENTE

-\
-, 1 ' • . , www.feam.br.•... . .. -

IGAM-INSTITUTO MINEIRO.DE GESTÃO ,DAS ÁGUAS _._ .l-...~ ~
•• , . f .•

-..•••••..•,~.•'"- .- - . ~'I WYiW.lgâi'ri".mg':gov.t)'r • .•. '""",.t'). --úI-,'> .",.:-...... •.

"1'" I 1 f-,. _ " _ . .......~ •• =","--.J-.. --.. ~-....~ """",_.

--, •.----'", - - •.~EF-I~SnTUTOESTADUI\LDEF.LORESTA~, -. 'J t- ~\.

_ :>:. -_""'h_..... .•. . ....• ~ ..•www.lef.mg.gov.br... •.• "-""... ..•..• ="' ~ • ---..
SUPRAM - SUPERINTEND~NCIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E DESEN 'IOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

www.semad.mg.gov.brlsuprams-regionals

•

, "

http://www.feam.br
http://www.lef.mg.gov.br...
http://www.semad.mg.gov.brlsuprams-regionals


AUTO DE FlSCAUZAÇAO ••

N" 00&/2015
Folha: 01/02
Folha de Contlnupçlo: [X) sim ~ ) nlo

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVlMENTO
SUSTENTÁVEL
SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
Conselho Estadual de Política Ambiental- COPAM
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loeal: Montes Claros IMO Data: 27/0212015 Hora da Lavratura: 08:30 horas
Motivação: [ I Denúncia [ )Minislérlo Publico r 1Poder Judlclário 110pemções especiais do CGFAI [X JORe I jCOPAM [i] Rotina
Fi.naHdade: Pc}Condtcionantes I I Ucenclamento { 1AAF [ J Em~rgêncla:Ambiental [ ] Acompanhamento de proj6\O (.1 Perlbia I ] Otrtros

. [ I Fauna! 1 Pesca [ I APEF [ J Resel'ffl Legal r J DCC ( J APP ( 1Dano em âreas proiegidas I 1Perlda ( 1ÓUtros
I J Outorga { J Perícia f I OutrOS' :

Processo N": 13604/20081001/2009 Classe: 4 Porte: G Atividades/CódIgos: SiMcultura, d~dobramento de mBd9Ira I G..o3-02-6. G-03..o5-0
1. Empreendedorl~azao Social: PLANTAR SIDERÚRGICA SA i
Ix]"CNPJ [)CPF []CNH {]CTPS t )RG:20.38S.757/000Hll. i
Endereço/Localidade: Rodovia aR 040 Km: 465 Bairro: Barreiro .
Complemento: Munlclpio: Seta lagOas UF: MO CEP: 35.701-970 I
Caixa POstal: 269 E-mail: Telefone: (3!) 3n9-4200 I,
2. EmpreemflmentofNome: FAZENDA PALMEIRAS . ,
(x] CNPJ [ ] CPF [ ) CNH t.] CTPS I ) RG: 20,388.75710001-01 •O
Endereço/Localldad~: ZDnS Ruml nll/krn: . ''"" Complemento: _Município: Grão Mogol lJF: MG CEP: 39.570-000~

" Caixa Postal: E-mail: Tetefone1 ,
~ cO~~,ondêncla para: Marl<SonBorba Fonseca Endereço/Localldade: Rodovia BR 040 _ km 465 Balr!o: BBl'Telro" Muntct lo: Sete uinoasl MG CEP: 35.701-970 Caixa Postal: 289 ,zw Assinalar Datum (Obrlgat6rto) fXjSA069 r ]WGS84 [ I Córrego Alegre9

Latitude. Longitude
Formato LaVLong

Grau: Mio: Se9: Grau: Mio: s.g,
Formato UTM (X,Y) LongllUde ou X (6 digites),. 718.5CKl latltucle ou Y (7 dígitos);:: 8:188.000

Não amsiderar casas decimais ~ãocon~dernr~sd9cimab
Fuso ou Meridional para formato UTM

F"", .
r]2.2IX]231124 TMerIdiano cerrtral 1]J9'l r 14!f' r J51~. .

A Licença Prévia e Licença de lnstalação Concomitante do empreendimeflto {LP + LI nO 241/2011 NM)'foi concedida
no dia 17/03/2011 válida por 02 anos, com 13 condicionantes, descritas a seguir;.
Condicionante 01; Preservar 03 metros de raio além da projeção da copa das espécies imunes de corte (pequi e pau
d'arco) para plantio do eucalipto. Prazo; Vigência da Licenca .. ,
Condicionante 02: Implantar sistema de coleta seletiva para coleta dos resíduos solklos gerados no
empreendimento. Prazo: 120 dias .

•,
g Condicionante 03: Implantar práticas de conservação de safas e sistemas de controle à erosáo, devendo ser
z construídos 'canaletas e camalhões, destinando a água proveniente do ,escoams_nto superficial para bacias deÜ,

captação de água pluvial em toda a propriedade. Prazo: Vjgência.da Licenca~ .0

~ Condicionante 04: Os afluentes sanitários originados nas frentes de trabalho deverão ser dIspostos em fossas secas,
.(banheiro químico), Prazo: Vigência da Licença

I~
~ Condicionante 05: Os plantios devem ser .realizados em linhas de nivel de forma a minimizar os impaclos causados

ao solo pelo escoamento superficial. Prazo: Vigência da Licença
\ '

Condicionante 06: A empresa deverá utilizar proçutos agrotóxicos devidamente registrados para uso em
reflorestamentos, amparados por receitUários agronômicos, que. juntamente com as notas de Compra e envio das
embalagens vazias. deverâo f.icar.arquivadas. prazo; Vigência da Licenca '

'Condicionante 07: Apresentar Projeto Técniáo de Reconstituição da ,Flora - PTRF, seguindo aos critérios da
Déliberação Normativa COPAM 76/2004, de f?rma a. recuperar as Áreas de Preservação Pe~anente atualmente
ocupada por pastagens. Prazo: 120 dias ,.
Servidor Credenciado (Nome Leglvel):

1. José _"... """""
FlSCallzadofRepresentanle do Fiscalizado:
FunçãoNlnculo com o
Empreendimemo: ~ __ Asslnalura

RecebI a 2" vl~ oesle Auto de FlsC3l1laç1o

II
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Conselho Estadual de Polftica Ambien1al- COPAM
.~ . .i. 6OVIRIIO
'~iS!elm_ !!!1.! il ~~~

FOLHA DE CONTINUAÇÁQ
Condicionante 08: O armazenamento de agroquímicos deverá ser feito em galpões adequados atendendo aos
_padrõesda ANOEF. Prazo, Vigência da Licença

Condicionante 09: Caso a empresa opte por reativar as casas existentes na propriedade, as mesmas deverão ser
ade:quadas quanto ao lançamento e tratamento dos aflue.ntes .liquidos, através da implantação de conjunto de fossa.
filtro e sumidouro, edificados segundo a norma técnica NBA 7229193, devendo ser estabe1ecido caixa de passagem
para coleta dos efluentes antes da entrada na fossa e antes da 'entra~a nÇlsumidouro. Prazo: Vigência da Licença

,
Condicionante 10: Caso haja necessidade de alguma manutenção de máquina e equipamento dentro da área da
empresa, as equipes responsáveis devem fazer uso do 'kit ambienta", conforme informado no Plano de Controle
Ambientai- PCA Prazo: Vigência da Licenca

Condicionante 11: Apresentar escritura do imóvel com averbação da Reserva Legal, conforme estabelecido em
Termo de Responsabilidade~Compromisso de Averbaç.ão e Preservação de Reserva Legal firmado com a SUPRAM
NM, Prazo: 60 dias ' .

Condicionante 12: Aprese~tação de educação ambientai dentro dos limites do empreendimento nos moldes da DN
110 do COPAM, Prazo: Na formállzação da LO . i
Condicionante 13: Disponibilizar ao Parque Estadual de Grão M09-01 a estrutura de' combate a Incêndios florestais.
Prazo: Durante a vigência da LO

Em 11101/2013.(protocolo R337813/2013) foi solicitada a prorrogação' da vali~ade da Licença Ambiental por mais 02
anos,

,.
A Unidade Regional Colegiada COPAM Norte de Minas, em reunião realizada no dia 14 de maio de 2013. analisou o
pedido de Plorrogação de validade da I1cen~ e concedeu a prorrogação do prazo de validade da Ucença Prévia
concomitante com a Licença de Instalação nO241/2011, para mais 2 anos, ou seja, 1710312015, conforme Parooer
Único 063517312013,

I
j

Quanto ao.cumprimento das condicionantes:

Condicionantes 01,03,04,05,06,08,09,10,12 e 13- Se encontram dentro do prazo para atendimento,

i
!
j

___ . -1

Asslnatura_~ ~ _
Rcccblll 2' v!a dcste Auto dI! FlscalluçAo

,t..,

Condicionante 11- Atendida, conforme protocolo R074334/2011 de 16/05/2011.

•

Condicionante 02- Não atendida. No entanto, como a instalação do empre~ndimento não foi iniciado, fica suspensa a
cobrança da condicionante,

Condicionante 07 - Não atendida. Não consta nos autos do proCesso nenhuma comprovaÇão de atendimento a
.condicionante.

~I~~=;;::,d:==L.•I"11 ,~~;:;;:.PM~ ~~~ __
~ AscalizadolAepresentanle do Frscalizado: . _~ _
~' FunçãoMnculo qom o:l Empreendimento;

•
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